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ALOEVIT aloe vera ile ilişkili bir multivitamindir, organizmanın genel 
dengelenmesini sağlar; bütünleştirir ve vitamin sağlar, organik savunmanın 
daha iyi olmasına yardımcı olur, enerji sağlar ve sindirim sisteminin mukozasını 
korur. Önerilen dozajda anti-inflamatuar ve detoksifiye edici bir etkisi olur.

Besin alımını dengelemek ve tamamlamak için karışım; Karışım kolin, lizin, 
metiyonin, oligoelementler ve mineral tuzlar içermektedir. Ayrıca tüy 
yolma hastalığı ve yamyamlik nedeniyle gerçekleşen yetersizliği önlemek 
için uygun dozda ornitik keratin, un çeşitleri ve yüksek proteinli mineralleri 
bulunmaktadır. 

ALOEVIT

ANTIPICA

TAVSİYE EDİLİR
Daha iyi bir sindirim sistemi işlevselliği için, detoksifiye edici ve arındırıcıdır. Terapi 
tedavisinden, sergilerden ve yarışlardan sonra kullanılır. 

İÇİNDEKİLER 
Bitki ürünleri ve sulu 
solüsyonda mineraller içerir.

İÇİNDEKİLER  
Tahıl ürünleri ve mineraller içerir. 

KULLANIM TALİMATLARI
Kullanım: Yemle iyice karıştırınız.  
Doz: Her 10 kilo yeme; 10 gr.  
Tedavi süresi: Tüy döktüğü dönemde düzenli olarak 
10-15 gün boyunca, gerekirse daha uzun bir süre 
kullanılabilir. 
İhtiyacın artması durumunda: Her 20 kilo yeme; 20 gr. 
Tedavi süresi: 5 gün boyunca. 
Bakım: Haftada 2 gün.

Sindirim sistemi için üretilen aloe vera, 
vitaminler ve amino asitler içerir

Tüy yolma hastaliginda, yamyamlik durumunda ve 
tüy döktüğünde

TAVSİYE EDİLİR
Tüy döktüğünde, tüy değişiklikleri ile karşılaşınca, yanlış tüy dökme tehşisi, tüy yolma 
hastalığında ve yamyamlık durumlarında kullanılır.

KULLANIM TALİMATLARI
Kullanım: İçme suyunda eritiniz 
veya yemle iyice karıştırınız. 
Doz: Her 1 kilo yeme ya da 1 litre içme suyuna 1-2gr (1-2ml ya da 20-40 damla)  
veya 50ml su kabına ya da 100 gr yeme 2-3 damla. Tedavi süresi: Bir ay boyunca haftada 
2 gün. Belirtilen dozaj miktarının aşılmaması tavsiye edilir. 

Kolin Klorür  / Choline cloride 125.000 mg

DL-Metiyonin  / DL-Methionine 75.000 mg

Demir  / Iron 10.000 mg

L-Lizin / L-Lysine 10.000 mg

Mangan / Manganese 6.000 mg

Çinko / Copper 5.000 mg

Bakır / Copper 750 mg

Iyot / Iodine 60 mg

Kobalt / Cobalt 25 mg

A Vitamini / Vitamin A 1.200.000 U.I.

Kolin / Choline 60.000 mg
D3 Vitamini / Vitamin D3 8.000 U.I.
PP Vitamini  / Vitamin PP 7.950 mg
E Vitamini / Vitamin E 3.000 mg
B1 Vitamini / Vitamin B1 2.000 mg
Kalsiyum D-Pantotenat  / Calcium D-Pantothenate 1.600 mg
C Vitamini / Vitamin C 1.300 mg
L-Lizin / L-Lysine 1.200 mg
B6 Vitamini / Vitamin B6 330 mg
Inositol  / Inositol 160 mg
B2 Vitamini / Vitamin B2 85 mg
B12 Vitamini / Vitamin B12 800 mcg

BESİN KATKI MADDELERİ / kg

BESİN KATKI MADDELERİ / kg
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Diğer tüm giDalar ve/veya katki maDDelerle uyumluDur. tüm kuşlari için uygunDur.
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TAVSİYE EDİLİR
Verimli bir çifleşme ve yavruların yaşama olasılığını arttırmak içindir.  
ANTISTERIL çifleşmeden önce ve sonra, yumurtlama ve kuluçka döneminde, son olarak 
da yavruların yetiştirilmesinde kullanılır.

Kolin ve B grubun vitaminler içeren  
detoksifiye edici ürün

AVIBI
B grubundan multivitamin karışımı, C vitamini ve kolinle ilişkilenmiştir enerjik bir 
metabolik etki için. Besinlerin dönüştürülmesini ve asimilasyonunu kolaylaştırır. 
Karbonhidratlardan, lipidler ve protidlerden enerji üretimini uyarır, apathetic 
metabolizmaya yardımcı olur, mukozayi korur, büyümeye ve gelişmeye yardımcı olur. 
Kaslarin tonunun iyi olmasını sağlar.  Hareketlerin güçlü sinerjik aksiyonu protein 
sentezini, “anti-stres faktörlerini” ve bağışıklık sisteminin oluşumu tetikler: kısaca, 
enfeksiyonlara ve zehirlenmelere daha iyi bir savunma ve direnç durumu oluşturur.  
Doğru bir organik gelişim, optimal tüy değişimi ve daha iyi tüy pigmentasyonu 
için vazgeçilmez bir yardım sunar. AVIBI, BETAMINOR ile birlikte kullanıldığında 
hepatoprotktif bir etki yaratır.

TAVSİYE EDİLİR
Bakteriyel yiyecekten zehirlenme dönemlerinde enerjik bir detoksifiye ve hepato 
koruyucu bir etki için çiftleşme, terapi tedavi hazırlık dönemi sonrası ve tüy dökme 
döneminde kullanılması tavsiye edilir.

İÇİNDEKİLER
Sulu solüsyonda mineraller içerir.

Kullanım: İçme suyunda eritiniz veya yemle iyice karıştırınız.  Doz: Ölçü: Her 1 kilo yeme 
ya da 1 litre içme suyuna 10 ml (1 ölçü). Damla: Her 50 gr yeme ya da 50 ml su kabına 
10 damla (0,50 ml). 
Tedavi süresi: 5/10 gün boyunca. İhtiyacın artması durumunda: Ölçü: Her 1 litre içme 
suyuna veya her kilo yeme 20 ml (2 ölçü). Damla: Her 50 gr. yeme ya da 50 ml. su kabına 
20 damla (1,0 ml). Tedavi süresi: 10 gün boyunca. Bakım dozacı: Ayda 5/7 gün.

KULLANIM TALİMATLARI 

Üreme döneminde, kuşların ötmesi için, doğurganlık bozuklukları olduğunda veya 
embriyonun yumurta içinde ölmesi gibi vakalarda kullanılması için hazırlanmış vitamin 
ve mineral kombinasyonu. Çiftleşmeyi teşvik eder, üreme işlevlini ve doğurganlılık 
olasılığını artırır, yumurtlamayı kolaylaştırır, yumurtaların açılmasını geliştirir, 
yetişme anormalliklerini doğum öncesi ve sonrası olan ölümleri azaltır. Verimliliğin 
vitamini olarak düşünülmüş E vitaminini içerir, kuluçka döneminde antioksidan ve 
epitelyal koruyucu etkisinden dolayı vazgeçilmezdir. Ayrıca, D3 vitamini ile ilişkili olan 
asimile kalsiyum içerir. Böylece embriyonun iskelet oluşumunu geliştirir ve yumurta 
kabuğunun doğru tutarlılığını destekler. Kullanımı genel olarak kuluçka döneminde 
tedavi olarak düşünülmüştür. 

ANTISTERIL

A Vitamini / Vitamin A 2.000.000 U.I.

D3 Vitamini / Vitamin D3 10.000 U.I.
E Vitamini / Vitamin E 6.000 mg

İÇİNDEKİLER
Sulu solüsyonda mineraller içerir. 

KULLANIM TALİMATLARI 
Kullanım: Yemle iyice karıştırınız veya içme suyunda eritiniz. Doz: Toz: Her 1 kilo yeme 
5-10 gr. Sıvı: Her 1 litre içme suyuna veya yeme 5-10 ml (1/2 – 1 ölçü).  Damla: Her 1 
kilo yeme ya da 1 litre içme suyuna 5-10 ml (1/2-1 ölçü). İhtiyacın artması durumunda: 
Toz: Her 1 kilo yeme 10-20 gr. Sıvı: Her 1 litre içme suyuna veya yeme 10-20 ml (1-2 
ölçü). Damla: 100 ml içme suyuna veya 100 gr. yeme 20-40 damla. Çiftleşmeye hazırlık: 
Çiftleşmeden yaklaşık 40 gün önce ilgili olan kuşları beslemeye başlayınız. Çiftleşme: 
7/10 gün boyunca günlük uygulamaya devam ediniz. Gerekirse tedaviyi tekrar ediniz. 
Ötme: Kullanıma, yarışmalar başlamadan bir ay önce başlayınız ve bu süreç içinde 
haftada üç kez kullanınız. 

Çifleşme, verimlilik ve kuşların ötmesi için A D ve E 
vitaminlerini içerir

Kolin  / Choline 50.000 mg

PP Vitamini / Vitamin PP 25.000 mg
B1 Vitamini / Vitamin B1 6.000 mg
Kalsiyum D-Pantotenat  / Calcium D-Pantothenate 5.000 mg
C Vitamini / Vitamin C 4.000 mg
B6 Vitamini / Vitamin B6 1.000 mg
B2 Vitamini / Vitamin B2 120 mg
H1 Vitamini / Vitamin H1 100 mg
B12 Vitamini / Vitamin B12 2 mg

BESİN KATKI MADDELERİ / kg

BESİN KATKI MADDELERİ / kg
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BETAMINOR
Betainli hepatoprotektif detoksifiye edici ürün

BLACK NOIR
Siyahlarda eumelaninin gelişimini geliştirir

Betain, C vitamin, PP vitamin ve B5 vitamini içeren bir çok ihtiyacı karşılayan bir 
karışımdır. Yorgunluk döneminde, iyileşme sürecinde, karaciğer hastalıklarında, 
bulaşıcı hastalıklara karşı zayıf direnişte bulunduğunda, şiddetli ve kronik iltihap 
hallerinde kullanılması için belirtilmiştir. Formuna tekrar kavuşmak ve çabucak 
yorgunluğun üstesinden gelmek için VITAZIM ile birlikte sergi, gösteri ve 
yarışmalardan sonra kullanılması önerilir. 

NOIR melanin renklerinin en iyi kaliteye ulaşmasını isteyenler için 
vazgeçilmez bir beslenme kompleksidir. Siyah renklerin genetik olarak 
yatkın olan deneklerde organizmayı doğal olarak uyarır ve geliştirir, böylece 
eumelanin için en yüksek gelişimi sağlar. İpeksi ve kadifemsi tüylerin yapısal 
özelliklerini değiştirmez. Kuşların tüy değişim sürecinde BLACK NOIR, VELL 
BRILL ile birlikte kullanıldığında tüm beslenme ihtiyaçlarını tam ve uygun bir 
şekilde karşılar.  Ayrıca unutmayalım ki güneş ışığına doğrudan maruz kalmak 
sonucun daha da geliştirilmiş olmasını sağlar.

TAVSİYE EDİLİR
Formuna tekrar kavuşmak ve çabucak yorgunluğun üstesinden gelmek ve yetiştiricilerin 
sağlığı için çiftleşmeden 10/15 gün önce, yenilerin kafeslere geçme sürecinde ve tedavi 
süreçlerinden sonra kullanılır. 

TAVSİYE EDİLİR
İyi bir renklendirme için, yumurtlamadan önce uygulamaya başlayınız ve tüy dökümü 
tamamlanıncaya kadar devam ediniz.

İÇİNDEKİLER 
Sulu solüsyonda mineraller içerir.

İÇİNDEKİLER 
Tahıl,bikti,tohum ve meyve ürünleri, mineraller içerir. 

KULLANIM TALİMATLARI 
Kullanım: İçme suyunda eritiniz veya yemle iyice karıştırınız. Doz: Ölçü: Her 1 kilo yeme ya 
da 1 litre içme suyuna 10 ml (1 ölçü). Damla: 100 ml su kabına ya da 100 gr yeme 20 damla 
(1 ml). Tedavi süresi: 5 gün boyunca.  
İhtiyacın artması durumunda: Ölçü: Her 1 litre içme suyuna veya her kilo yeme 20-30 ml 
(3 ölçü). Damla: 100 ml su kabına ya da 100 gr yeme 40-60 damla (2-3 ml). Tedavi süresi: 
10 gün boyunca.  
Çiftleşmeye hazırlık: Çiftleşmeden yaklaşık 10/15 gün önce ilgili olan kuşların sağlığı için 
beslemeye başlayınız. Bakım dozacı: Ayda 5/7 gün

KULLANIM TALİMATLARI 
Kullanım: Yemle iyice karıştırınız. 
Doz: Her 1 kilo yeme 5-10 gr. 
Tedavi süresi: Tüm tüy değiştirme/dökme dönemi için, 
her gün. 
Bakım: Haftada 2 gün. 

Betain  / Betaine 50.000 mg

PP Vitamini / Vitamin PP 5.000 mg

 Kalsiyum D-Pantotenat  / Calcium D-Pantothenate 3.500 mg

C Vitamini / Vitamin C 3.000 mg

DL-Metiyonin  / DL-Methionine 19.000 mg

BESİN KATKI MADDELERİ / kg

BESİN KATKI MADDELERİ / kg
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Esmerlerde feomelanin ve eumelaninin  
gelişimini arttırır

BRUNI

BORDER YELLOw
Doğal karotenoidler

Tüylerin mükemmel rengini elde etmek için doğal karotenoidlerin; bitkisel 
proteinler, Omega-3, tahıl ve mineral maddelerden oluşan bir karışımıdır. 
Yapay renklendirici içermez, ama yüksek konsantrasyonda bitkisel maddeler 
içerir, mükemmel tüy dökümü elde etmek için  beta-karoten ile ilişkili 
vitaminler ve amino asitler bulunmaktadır. Renk derinliğini doğal bir şekilde 
geliştirir, rengi yoğunlaştırır, parlatır, eşit şekilde dağıtır ve tüylerin doğru 
tonlamasını destekler. 

Esmerlerde feomelanin ve eumelanin gelişimini arttırır böylece renklerini 
geliştirir. Melanin renginin yüksek bir ifadeye ulaşması için hazırlanmış bir 
beslenme tamamlayıcısıdır. Genetik olarak yatkın olan kahverengi ve siyah 
rengi pigmentasyonlarda doğal şekilde organizmayı geliştirir. Oksidanlar 
ve seyreltilmişler için tavsiye edilir, çünkü tüylerin yapısal özelliklerini 
değiştirmez fakat geliştirir. İpeksi ve kadifemsi bir tüy için kuşların tüy değişim 
sürecinde kullanılmalıdır. Tüy değişim sürecinde BRUNI, VELL BRILL ile birlikte 
kullanıldığında tüm beslenme ihtiyaçlarını tam ve uygun bir şekilde karşılar. 

TAVSİYE EDİLİR
İyi bir renklendirme için, yumurtlamadan önce uygulamaya başlayınız ve tüy dökme 
dönemi tamamlanıncaya kadar devam ediniz. 

TAVSİYE EDİLİR
İyi bir renklendirme için, yumurtlamadan önce uygulamaya başlayınız ve tüy dökme 
dönemi tamamlanıncaya kadar devam ediniz.

İÇİNDEKİLER 
Tahıl, diğer bitkilerden elde 
edilen ürünler, diğer tohum 
ve meyve ürünleri, yumru ve 
köklerden elde edilen ürünler, 
bakliyat tohumları, yağlı 
tohumlar ve meyveler, yağlar ve 
mineraller içerir.

İÇİNDEKİLER 
Tahıl ürünleri, bitkisel ürünler, 
yumru ve kök ürünleri, tohum 
ve meyve ürünleri ve mineraller 
içerir. 

KULLANIM TALİMATLARI 
Kullanım: Yemle iyice karıştırınız. 
Doz: Her 1 kilo yeme 10-15 gr. 
Tedavi süresi: Tüm tüy döküm dönemi, her gün.  
İhtiyacın artması durumunda: Her 1 kilo yeme 20 gr.  
Tedavi süresi: 10 gün boyunca. 
Bakım: Haftada 2 gün. 

KULLANIM TALİMATLARI 
Kullanım: Yemle iyice karıştırınız. 
Doz: Her 1 kilo yeme 10-15 gr. 
Tedavi süresi: Tüm tüy döküm dönemi, her gün. 
Bakım: Haftada 2 gün. 
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CALCIO D3
Biyoyaralanabilir kalsiyum ve vitaminler

CASEINA
Biyoyararlanımlı protein konsantresi

Kalsiyum ile ilişkili organik kombinasyon halinde A vitamin, D3 vitamini ve 
E vitamin içeren sıvı bir gıda takviyesidir. Sinerjik bir etki ve kalsiyumun 
asimilasyonunu geliştirmek içindir. Kalsiyum, sağlık için vazgeçilmez bir 
unsurdur, eksikliği kemik yapısının deformasyonuna sebep olabilir, ayrıca 
üreme döneminde yumurta kabuğunun kötü bir şekilde oluşmasına neden 
olur. Organizmada ki kalsiyum seviyesini dengelemek için uygun bir besin 
takviyesidir, genç canlılarında düzgün bir iskelet ve kas gelişim yapısı elde 
eder, ayrıca yumurtanın kabuğunun iyi oluşmasına yardimci olur.

Kazein sütun ana proteinidir, diyetin protein alımını artırmak için yüksek 
biyolojik değerde olan bir amino asit konsantresidir. Olumlu bir beslenme 
ve mükemmel plastik gelişimi için tüm gerekli olan amino asitleri doğru 
oranda içerir.  Amino asitlerin yavaş ve sürekli salınmasını sağlayan bir 
özelliğe sahiptir. Her kilo yeme %5-10 oranında eklenmelidir. Eklenen miktara 
göre gıdanın protein içeriğini yükseltir. Örneğin: 1 kilo yeme üründen 50 gr 
eklerseniz protein içeriği yaklaşık % 4-5 artar.

TAVSİYE EDİLİR
Yumurtlama sırasında, kuluçka döneminden, yetiştirme sırasında ve üremeden önce, sonra 
ve boyunca kullanılır. Ayrica kalsiyum desteği gerekli olduğu durumlarda da kullanılabilir.

TAVSİYE EDİLİR
Enerjik ve plastik etkisi için, büyüme, tüy döküm dönemi, sergi, yarışma ve gösteri 
sonrası metabolik eksikliği tamamlar.

İÇİNDEKİLER 
Sulu solüsyonda mineraller içerir. 

İÇİNDEKİLER 
Süt ürünleri içerir. 

KULLANIM TALİMATLARI 
Kullanım: İçme suyunda eritiniz veya yemle iyice karıştırınız.  Doz: Ölçü: Her 1 kilo yeme 
ya da 1 litre içme suyuna 10 ml (1 ölçü). Damla: 50ml su kabına ya da 50 gr yeme 10 
damla (0,50 ml). Tavsiye edilir: 5 gün boyunca. İhtiyacın artması durumunda: Her 1 litre 
içme suyuna veya her kilo yeme 15 ml (1+1/2 ölçü). Damla: 50ml su kabına ya da 50 
gr yeme 15 damla (0,75 ml). Tedavi süresi: 5 gün boyunca. Önlem olarak: Haftada 2 
gün. Üreme döneminden once ve sırasında: Her gün. Kalsiyum eksikliğinde: Her gün. 
Gerekirse tedaviyi tekrarlayınız.

KULLANIM TALİMATLARI 
Kullanım: Yemle iyice karıştırınız. 
Doz: Her 1 kilo yeme 5-10 gr. 
Tedavi süresi: 10 gün boyunca. 
İhtiyacın artması durumunda: Her 1 kilo yeme 5-10 gr. 
Tedavi süresi: 5 gün boyunca. 
Bakım: Haftada 2 gün. 

A Vitamini / Vitamin A 500.000 U.I.

D3 Vitamini / Vitamin D3 10.000 U.I.

Kalsiyum / Calcium 4.400 mg

E Vitamini / Vitamin E 1.200 mg

Proteinler  %92,00

Glutamik Asit / Glutamic Acid 147.800 mg

Aspartik Asit / Aspartic Acid 88.500 mg
Lösin / Leucine 75.000 mg
Lizin / Lysine 66.000 mg
Treonin / Threonine 58.500 mg
Prolin / Proline 48.800 mg
Izolösin / Isoleucine 46.500 mg
Valin / Valine 39.800 mg
Alanin  / Alanine 36.000 mg
Serin / Serine 32.300 mg
Fenilalanin / Phenylalanine 21.800 mg
Tirosin / Tyrosine 18.800 mg
Arjinin  / Arginine 18.800 mg
Metiyonin  / Methionine 17.300 mg
Sistin  / Cystine 16.500 mg
Glisin  / Glycine 14.300 mg
Triptofan / Tryptophan 12.800 mg

Histidin / Histidine 12.000 mg

BESİN DEĞERLERİ/ kg

BESİN KATKI MADDELERİ / kg
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Diğer tüm giDalar ve/veya katki maDDelerle uyumluDur. tüm kuşlari için uygunDur.
INFO: info@pinetazootecnici.com - www.pinetazootecnici.com

Toz halinde multivitamin
CIP-VIT

CIP-SAL
Mineraller, oligoelementre, elektrolitler 

Toz halinde, suda çözülür benzeri vitamin faktörlü ve amino asit içeren 
multivitamin karışımıdır. Büyüme  gecikmelerinde, raşitizm durumunda, 
kuluçkaya hazırlık döneminde, verimli çifleşme elde edilemediğinde ve 
yumurtanın açilma olasılığı azaldıgında, tüyleri geliştirmek istenildiğinde, 
ötmeyi kolaylaştırmak için, ihtiyacı olduğu takdirde veya hastalıklar sırasında 
vücuda yardımcı olmak için belirtilmiştir. 

TAVSİYE EDİLİR
Yavruların yetiştirilme sırasında iyi bir iskelet gelişimi için, kafeslerde ki kuşlar için, zayıflık 
anlarında, terapi tedavilerden sonra, yarışma, sergi veya gösteri önce, sonra ve sırasında 
kullanılır. 

İÇİNDEKİLER 
Şeker pancarı işleme endüstrisinin ürünleri, tahıl ürünleri 
ve mineraller içerir. 

KULLANIM TALİMATLARI 
Kullanım: İçme suyunda eritiniz veya 
yemle iyice karıştırınız. Doz: Her 1 litre 
içme suyuna veya her kilo yeme 10 gr. Tedavi 
süresi: 10-15 gün boyunca, gerektiğinde daha uzun 
süre kullanılabilir. Bakım: Haftada arka arkaya 2 gün 
kullanılması gerekir. 

Kafes kuşları için mineral tuz, iskelet ve kas yapisinın iyi bir gelişimi ve kolay 
bir sindirim için belirtilmiştir. Organik sentez için önemli olan makro ve 
mikro mineral elementleri içerir. Malformasyon, sinirlilik ve eksiklikler için 
kullanılmalıdır. Çiftleşmeden önce, yumurtlama döneminde yumurtanın 
kabuğunun daha iyi bir oluşumu için ve kafeslerde ki kuşlarin iskelet ve kas 
gelişimi için vazgeçilmezdir. 

TAVSİYE EDİLİR
Olduğu gibi veya yemle karıştırılarak tüm yıl kullanılabilir. 

İÇİNDEKİLER  
Mineraller, tahıl, tohum ve meyve ürünleri içerir. 

KULLANIM TALİMATLARI 
Kullanım: Yemle iyice karıştırınız. 
Doz: Her 1 kilo yeme 10-20 gr. 
Tedavi süresi: Her zaman bulunmasi tavsiye edilir 
ya da yemle karıştırınız. 

Demir  / Iron 860 mg

Bakır / Copper 550 mg

Çinko / Zinc 520 mg

Mangan / Manganese 284 mg

Kobalt / Cobalt 225 mg

Iyot / Iodine 45 mg

A Vitamini / E672 Vitamin A 2.000.000 U.I.

D3 Vitamini / Vitamina D3 10.000 U.I.

C Vitamini / Vitamin C 8.500 mg

PP Vitamini / Vitamin PP 5.500 mg

Kalsiyum D-Pantotenat  / Calcium D-Pantothenate 2.500 mg

E Vitamini / Vitamin E 2.000 mg

B2 Vitamini / Vitamin B2 2.000 mg

K Vitamini / Vitamin K 2.000 mg

B1 Vitamini / Vitamin B1 1.500 mg

Folik Asit / Folic Acid 100 mg

B12 Vitamini/ Vitamin B12 5 mg

BESİN KATKI MADDELERİ / kg

BESİN KATKI MADDELERİ / kg
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5+45ml H2o

1 l

30/40ml

Contro lo sviluppo di batteri e muffe
Against the development of bacteria and moulds

Contra el desarrollo de bacterias y mohos
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Diğer tüm giDalar ve/veya katki maDDelerle uyumluDur. tüm kuşlari için uygunDur.
INFO: info@pinetazootecnici.com - www.pinetazootecnici.com
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ENZY COMPLEX
Probiyotik aksiyona sahip laktik fermentler ve 

prebiyotik aksiyona sahip frukto-oligosakkaritler. 

Laktik fermentler ve oligofruktoz içeren bir besin maddesi karışımıdır, 
bağırsak bakteri florasını korumak ve yeniden dengelemek için uygundur. 
Hayati bir şekilde bağırsağa ulaşabilen seçili mikroorganizmalardan oluşur ve 
bu sebepten dolayı mikrobiyal dengeyi geliştirir ve misafirin bağırsak sağlığını 
olumlu yönde etkilemektedir. Fonksiyonel probiyotik ürünler bağırsakta 
yaşayan bakteri popülasyonlarının faaliyetlerine yardımcı olma rolüne 
sahiptir, bağırsak mukozasının bariyer etkisinin arttırır, bağışıklık tepkisinin 
uyarır ve bağışıklık sisteminin bileşenlerinin modüle eder. Her biri farklı bir 
metabolizmaya sahip olduğu için, her türün diğerinin gelişiminde yaptığı 
kontrol sayesinde aralarındaki beraberlik mümkündür. Bağırsak düzenliliğini 
sürdürme patojenik bakteri türlerinin aşırı proliferasyonuna yararlı bir engel 
oluşturmaktadır, dengesizlik durumudu ise bakterilerin sayısı ve kalitesinde 
değişiklikler meydana getirebilir. Bağışıklık sistemini uyarır, hastalıklara 
direncini arttırır; patojen mikroorganizmalara karşı bir bariyer etkisi yaratır, 
besin maddelerinin emilimini arttırır, faydalı bağırsak bakteri florasını arttırır, 
patojenik çoğalmayı engeller ve yeni doğan yavrunun birkaç hafta içerisinde 
ölmesini; sınırlamaya çalışır.

TAVSİYE EDİLİR
Günlük kullanımı gastrointestinal bozuklukları önlemeye çalışır ve organizmanın doğal 
savunmasını güçlendirerek bağışıklığı geliştirmeye yardımcı olur. ENZY COMPLEX tüm yıl 
kullanılabilir ama biyolojik döngü aşama sırasinda vazgeçilmezdir cünkü bünye güçsüz 
anlara daha kolay maruz kalır: kuluçka öncesi, yavruların yetiştirilme sırasında, tüy 
döküm döneminde, sergi veya gösteri sonrasında. 

İÇİNDEKİLER 
Tahıl ürünleri, şeker işleme sanayi ürünleri, tohum ve meyve ürünleri, süt sanayi ürünleri, 
sitrik asit, Lactobacillus Acidophilus, Bifidobacterium breve, Bifidumbacterium infantis, 
Bifidobacterium longum.

KULLANIM TALİMATLARI
Kullanım: İçme suyunda eritiniz veya yemle iyice 
karıştırınız. İçme suyunda kullanıldığında, ürün 6 
saat’te bir yenilenmesi gerek ve suluklara sıkı bir 
temizlik şarttır. Doz: Her 1 kilo yeme ya da 1 litre 
içme suyuna 10 gr. Tedavi süresi: 10 gün boyunca. 
İhtiyacın artması durumunda: Her 1 kilo yeme ya 
da 1 litre içme suyuna 15 gr. Tedavi süresi: 5 gün 
boyunca. Bakım: Haftada 2 gün. 

1 kg

10 g

1 l

10 g

Ornitolojik üreme için filizlenen tohumlar, ureme döneminde uygulanması gereken 
önemli ve mükemmel bir gıdayi temsil eder. Çok lezzetlidir, sahip olduğu besleyici 
faktörler üremeye teşvik edebilir ve ebeveynlerin yardımıyla yavruların beslenmeleri 
kolaylaşır. Filizlenen tohumlar, nemli yem gibi, düzgün kullanılmadığı taktirde maalesef 
hastalık kaynağıdır. Özellikle nem ve ısı, bakterilerin ve mikozlarin çoğalmasina 
elverişli durumlar yaratır ve bu kuşların sağlığı üzerine olumsuz sonuçlar doğurabilir. 
PROTECTOR; bakteri, mikoz, küflerin ve dolayısıyla mikotoksinlerin gelişiminin de 
proliferasyonunu inhibe eden bileşenlerle formüle edilmiştir. PROTECTOR’un etkisi, 
toksin riskini azaltmaya yardımcı olur ve gençlerde ölüm oranını düşürmeye yardımcı 
olur. PROTECTOR hem tohumları filizlendirmek için hem de yemi nemlendirmek için aynı 
faydalarla kullanılabilir: iki farklı kullanım için tek bir üründür. Yemin içine PROTECTOR’un 
eklenmesi onun lezzetini arttırır, ürün üzerinde yapılan testler sonuçunda tohumlarin 
filizlenmesinde mikrobik çoğalmayı içermenin etkisi ve yararları görünmektedir. Istek 
üzerine test raporu veyapılan analizlerin sonuçları, Parma’nin Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale de mevcuttur.

TAVSİYE EDİLİR
PROTECTOR tohumları filizlendirmek 
ve yemi nemlendirmek için kullanılır. 

İÇİNDEKİLER 
Sulu solüsyonda mineraller içerir.   

KULLANIM TALİMATLARI 
Kullanım: Bir litre suya 30/40 ml ekleyin ve 
çözümü/çözeltiyi tohum ıslatmak için kullanınız.  
Doz: Yemi nemlendirmek için 5 ml PROTECTOR’a 
(ölçme kabının ilk ölçüsü kadar) 50 ml su 
ekleyiniz (tüm ölçme kabı kadar). Çözümü/
çözeltiyi gerekliliğe veya alışkanlığa göre yemi 
nemlendirmek için kullanınız. 

PROTECTOR
Filizlenen tohumlarda küf ve bakteri gelişimine karşı korur.

Yemi güvenli bir şekilde nemlendirmek için. 



Testimonial

by ORNIDELPOZZO
Italia

Mr. luıGı 
rEPEttI
Multi-Award-Winnig 
World Champion
ıtalian Breeder of: 
- Red Brown Pastel Mosaic 
- Black Opal Red Mosaic
- Black Pastel Gray Wing Intensive
- Black Pastel Gray Wing Mosaic
- Brown Opal Red Mosaic
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Diğer tüm giDalar ve/veya katki maDDelerle uyumluDur. tüm kuşlari için uygunDur.
INFO: info@pinetazootecnici.com - www.pinetazootecnici.com
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Kullanıma hazır mineral ve amino 
asitler içeren multivitamin

FASTVIT
Toz halinde, suda çözülür multivitamin bir besindir. Benzeri vitamin faktörler, 
amino asitler ve minareller içerir. Canlıların yorgunluğun üstesinden gelmek 
için, kuluçka döneminde, üreme işlevi azaldığında, tüyleri geliştirmek 
istendiğinde, ötmeyi kolaylaştırmak için, metabolik süreçin düzgün işleyişine 
katkıda bulunmak için kullanılır.

TAVSİYE EDİLİR
Tüm yil kullanılabilir. Büyüme ve yavrularin yetiştirilme sırasında iyi bir iskelet gelişimi 
için, kafeslerde ki kuşlar için, zayıflık anlarında, terapi tedavilerden sonra kullanılır. 
Dağıtıcı âlet içerir. 

İÇİNDEKİLER 
Şeker pancarı endüstrisindeki ürünler, bitki ürünleri, mineraller ve süt ürünleri içerir. 

KULLANIM TALİMATLARI 
Kullanım: Yemle iyice karıştırınız veya içme suyunda eritiniz veya pakete dahil olan kabın 
içinde serbest kullanıma bırakın. Doz: Her 1 kilo yeme ya da 1 litre içme suyuna 10 
gr (pakete dahil olan kapla 2 ölçü). İçme suyunda kullanıldığında, ürün günlük olarak 
yeniden hazırlanmalı ve suluklara sıkı, günlük bir temizlik yapılmalıdır. 

Demir / Iron 17.2 mg

Bakır / Copper 11 mg

Çinko / Zinc 10,5 mg

Mangan / Manganese 5,7 mg

Kobalt / Cobalt 4,5 mg

Iyot / Iodine 0,9 mg

Glutamik Asit  / Glutamic Acid 298 mg

Aspartik Asit / Aspartic Acid 175 mg

Lösin  / Leucine 150 mg

L-Lizin / L-Lysine 130 mg

L-Treonin / L-Threonine 120 mg

Prolin / Proline 98 mg

Izolösin / Isoleucine 92 mg

Valin / Valine 80 mg

Alanin / Alanine 72 mg

Serin / Serine 62 mg

Fenilalanin / Phenylalanine 44 mg

Tirosin / Tyrosine 38 mg

L-Arjinin / L-Arginine 38 mg

Sistin  / Cystine 32 mg

Glisin / Glycine 28 mg

L-Triptofan / L-Tryptophan 26 mg

L-Histidin / L-Histidine 24 mg

A Vitamini / VitaminA 78.000 U.I.

D3 Vitamini / Vitamin D3 400 U.I.

C Vitamini / Vitamin C 340 mg

PP Vitamini / Vitamin PP 220 mg

Kalsiyum D-Pantotenat / Calcium D-Pantothenate 100 mg

B2 Vitamini / Vitamin B2 78 mg

K Vitamini / Vitamin K 78 mg

E Vitamini / Vitamin E 78 mg

B1 Vitamini / Vitamin B1 60 mg

Folik Asit  / Folic Acid 4 mg

B12 Vitamini / Vitamin B12 195 mcg

DL-Metiyonin / DL-Methionine 10.000 mg

Kolin / Choline 10.000 mg

BESİN DEĞERLERİ/ kg

BESİN KATKI MADDELERİ / kg
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1 kg

5/10 g

1 l

30 g

1 kg

100 g
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Diğer tüm giDalar ve/veya katki maDDelerle uyumluDur. tüm kuşlari için uygunDur.
INFO: info@pinetazootecnici.com - www.pinetazootecnici.com

Yüksek kalitede protein konsantresi, suda çözülür 
FP1-PROTOZYM

FITOBIOL
Şifalı otlardan yapılmış probiyotik ve prebiyotik 

etkiye sahip bir üründür
Doğal, bitkisel ve mineral maddelerden oluşan bir birleşmidir, doğadaki kuşların 
ise ihtiyaç anında beslenmeleri için kullanılır. Prebiyotik, probiyotik ve diyetik bir 
etki gerçekleştirir. Daha iyi bir organik savunma için, yorgunluğa karşı daha fazla 
dayanıklı olmak için, daha ipeksi ve kadifemsi bir tüy için hayati fonksiyonların 
denenmesinde gerekli unsurlarla katkıda bulunur. Yeni bir gıda takviyesi yöntemini 
temsil eder, besinlerin asimilasyonunu geliştirmeye yardımcı olur, metabolizmayı 
uyarır ve düzenler, organik işlevlerin yeniden dengelenmesine yardımcı olur. 
Organlari önemli birkaç işlevleri üzerinde etki yapar, uyarıcı bir toniktir ve, onun 
mineralleştiren gücü sayesinde, zayıflık veya metabolik stres dönemleri ile mücadele 
etmeye ve üstesinden gelmeye yardımcı olur. Bu beslenme bütünlüğünden dolayı 
canlılık ve direnci artırır, üreme işlevli  ve yumurtanın açılmasını kolaylaştırır, 
gençlerin hızlı büyümesini sağlar, ötme güdülerini uyarır, ipeksi ve kadifemsi bir 
tüy sağlar. Avrupa kuşlarının, kanaryaların, muhabbet kuşlarının, egzotik kuşların, 
küçük ve büyük papağanların bakım ve yetiştirilmesinde özellikle yararlıdır.

İçme suyunu plastik fonksiyonlu bir beslenmeye dönüştürür[yetişkinlik döneminde 
tüketilen hücresel malzemeyi sağlayarak büyüme sırasında organizmayı geliştirir (protein 
açısından zengin gıdalar içerir: süt ve türevleri, et, balık, yumurta ve bakliyat ürünleri)]. 
Tamamen yüksek kalitede, suda çözülür protein konsantresinden yapılmış bir yemdir. 
Bütün yıl boyunca kullanılabilir bir gıda olarak belirtilmiştir, ancak kuşların biyolojik 
döngüsü aşaması boyunca protein sentezinin daha yoğun olduğu vakit, vazgeçilmezdir. 
Kuluçka dönemi öncesi: dişiler, yumurtlamadan önceki haftalar yumurtlamak için 
metabolik gayretle karşı karşıyalar. Yavruların büyümeleri sırasında: yuvada geçirilen 
süreyi kısaltır ve sütten kesilme sırasında boyutunu arttırır. Tüy döküm döneminde: tüy 
üretimi için yüksek kalitede proteinlerin bulunması gerekir. Yemle birlikte uygulanması 
mümkündür, kesinlikle olumlu ama duruma göre değişken sonuç verir çünkü tüm 
denekler bu yemi aynı yüzdelerle tüketmiyorlar.

TAVSİYE EDİLİR
Çiftleşmeden önce, yavruların kuş kafeslerine geçme 
döneminde ve tüy döküm döneminde kullanılır. 

TAVSİYE EDİLİR
Bütün yıl boyunca kullanılabilir, özellikle de 
kuluçka dönemi öncesi, yavruların büyümeleri 
sırasında ve tüy döküm döneminde.

İÇİNDEKİLER 
Tahıl, yumru ve kök ürünleri, yağlı tohumlar ve 
meyveler, yağlar ve mineraller içerir. KULLANIM TALİMATLARI 

Kullanım: Yemle iyice karıştırınız. Doz: Her 1 kilo 
yeme 5-10 gr. Tedavi süresi: 10/15 gün boyunca. İhtiyacın 
artması durumunda: Her 1 kilo yeme 10-20 gr. Tedavi süresi: 
15/30 gün boyunca ya da daha uzun bir süre için ise 2 günde bir. 
Bakım: Haftada 2 gün.

PP Vitamini / Vitamin PP 60.000 mg

B12 Vitamini / Vitamin B12 50 mg

Proteinler  %80,00

Glutamik Asit  / Glutamic Acid 146.322 mg
Aspartik Asit / Aspartic Acid 87.615 mg
Lösin / Leucine 74.250 mg
Lizin  / Lysine 65.340 mg
Treonin / Threonine 57.915 mg
Prolin / Proline 48.312 mg
Izolösin / Isoleucine 46.035 mg
Valin / Valine 39.402 mg
Alanin / Alanine 35.640 mg
Serin / Serine 31.977 mg
Fenilalanin / Phenylalanine 21.582 mg
Arjinin / Arginine 18.612 mg
Tirosin / Tyrosine 18.612 mg
Metiyonin / Methionine 17.127 mg
Sistin / Cystine 16.335 mg
Glisin / Glycine 14.157 mg
Triptofan / Tryptophan 12.672 mg
Histidin / Histidine 11.880 mg

İÇİNDEKİLER 
Süt endüstrisi ürünleri, tahıl ürünleri, şeker pancarı işleme sanayi ürünleri, tohum ve 
meyve ürünleri içerir. 

C Vitamini / Vitamin C 10.000 mg

B2 Vitamini / Vitamin B2 400 mg

KULLANIM TALİMATLARI
Kullanım: İçme suyunda eritiniz veya yemle iyice 
karıştırınız. Doz: Her 1 litre içme suyuna veya her kilo yeme 
10-20 gr. İhtiyacın artması durumunda: Her 1 litre içme suyuna 30 
gr yani 1,5 ölçü (3 gr) 100 ml içme suyuna veya 100 gr yeme (yemin 
ağırlığına %10). İçme suyunda kullanıldığında, ürün günlük olarak 
yeniden hazırlanmalı ve suluklara sıkı, günlük bir temizlik yapılmalıdır. 
Tedavi süresi: 3/ 4 hafta boyunca kesintisiz.

BESİN DEĞERLERİ/ kg
BESİN KATKI MADDELERİ / kg

BESİN KATKI MADDELERİ / kg
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1 kg

10/15 g

1 l

5/10 g

1 kg

5/10 g

Diğer tüm giDalar ve/veya katki maDDelerle uyumluDur. tüm kuşlari için uygunDur.
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C Vitamini / Vitamin C 20.000 mg

K3 Vitamini / Vitamin K3 10.000 mg

Biktisel protein özleri, omega-3 ve renklendirici maddeler içeren bir besindir, 
sari faktörlerin diyetini tamamlar. Karotenoidler içerir. Bunlar; oksidasyon 
işlemleri vasıtasıyla, tüylerin uygun sarı rengi elde etmeyi sağlar. İpeksi ve 
kadifemsi bir tüy için, tüy döküm dönemi boyunca için belirtilmiştir. 
GIALLO RILUCENTE, VELL BRILL ile birlikte kullanıldığında, tüy döküm 
döneminde tam ve uygun bir şekilde, kuşların tüm beslenme ihtiyaçlarını 
karşılar.

Özellikle vazoprotektif ve anti-hemorajik davranış sergileyen belirli 
vitamin ve bitki özleri birleşimidir. Çözülür bir tozdur, kuşlara terapi 
dönemlerinde oluşan streste yardımcı olur, kan koagülasyonunun yeniden 
dengelenmesini sağlar, karantina döneminin üstesinden gelmeye yardımcı 
olur ve gıda zehirlenmesinde belirtilmiştir. Bitki özleri bakımından 
zengindir, antienflamatuvar ve antioksidan özelliklerle sahip, serbest 
radikaller ile mücadele için yardımcı olur. Her tür kuşlar için belirtilmiştir, 
özellikle ispinozlar ve papağanlar için uygundur çünkü vitamin ihtiyaçları 
ortalamaya göre daha yüksek.

TAVSİYE EDİLİR
En uygun boyayı elde etmek için, renkli yuva kanaryaları için, yumurtlamadan önce tüy 
döküm dönemi tamamlanana kadar uygulanmalıdır. Tüm diğer kuşlar için ise 40. günden 
itibaren tüy değiştirme/dökme dönemi tamamlanana kadar kullanılır.

TAVSİYE EDİLİR
Vazoprotektif fonksiyonu için, tüm hemorajik vakalarında, bağışıklık savunmayi 
güçlendirmek için, terapi tedavi sonrası (koksidiyoz, vs...) kullanılır.

İÇİNDEKİLER 
Tahıl, yumru ve kök ürünleri, yağlı 
tohumlar ve meyveler, yağlar ve 
mineraller içerir. 

İÇİNDEKİLER  
Şeker pancarı işleme endüstrisindeki ürünler, tahıl,tohum ve meyve ürünleri içerir. 

KULLANIM TALİMATLARI 
Kullanım: Yemle iyice karıştırınız 
Doz: Her 1 kilo yeme veya herhangi bir gıdayla 10-15 gr. 
Tedavi süresi: Tüm tüy değiştirme/dökme dönemi için, her gün. 
Bakım: Haftada 2 gün. 

KULLANIM TALİMATLARI 
Kullanım: İçme suyunda eritiniz veya yemle iyice karıştırınız. 
Doz: Her 1 litre içme suyuna veya her kilo yeme 5-10 gr. 
Tedavi süresi:  5-6 gün boyunca. 
İhtiyacın artması durumunda: Her 1 litre içme suyuna veya her kilo yeme 15 gr. 
Tedavi süresi:  5-6 gün boyunca. 
Bakım: Her 1 litre içme suyuna veya her kilo yeme 5-10 gr, haftada 2 gün. 

GIALLO RILUCENTE
Sarı faktörlü kanaryaların tüylerini 

yoğunlaştırır ve parlatır

KAPPA C
Bitki özleri ile K vitamini ve C vitamini,  

terapötik tedaviler için belirtilmiştir

BESİN KATKI MADDELERİ / kg
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1 l 1 kg
50 ml

1 kg

5/10 g
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Diğer tüm giDalar ve/veya katki maDDelerle uyumluDur. tüm kuşlari için uygunDur.
INFO: info@pinetazootecnici.com - www.pinetazootecnici.com

LIEVITOR

KARNYTHIN
Kas şeklini ve üremeyi geliştirir

Çiftleşmeden önce ve sonra, yumurtlama esnasında, kuluçka ve yavruların 
eğitim dönemlerinde kullanılır. Yaşamın ilk günlerinden itibaren 
kullanılabilir, düzgün bir büyüme ve gelişme için, gençlerin canlılığını uyarır 
ve reprodüktörlerin doğurganlığını uyarır. Mükemmel bir kas gelişimi için 
vazgeçilmezdir. Yorgunluk direncini arttırır, uyarır ve geliştirir. Sergi, yarışma 
ve gösteri sonrası, stres anlarında ve terapi tedavilerinden sonra yorgunluğun 
üstesinden gelmek için yardımcı olur. Kas sisteminde “enerjik bir etki”, 
detoksifiye edici ve antioksidan etki gerçekleştirir.

TAVSİYE EDİLİR
Verimli bir çifleşme için, yenilerin kuş kafeslerine geçişinde, iyi bir kas gelişmesi için, 
asteni (kronik yorgunluk) vakalarında, fiziksel zayıflığın üstesinden gelmek ve tarapi 
tedavi sonrasi kullanılır. 

İÇİNDEKİLER 
Sulu solüsyonda mineraller içerir. 

KULLANIM TALİMATLARI 
Kullanım: İçme suyunda eritiniz veya yemle iyice karıştırınız. Doz: Ölçü: Her 1 litre içme 
suyuna veya her kilo yeme 5-10 ml (1/2-1 ölçü) veya 5-10 gr. Damla: 50ml su kabına 
5-10 damla (0,25-0,50 ml). Tedavi süresi: 10 gün boyunca. İhtiyacın artması durumunda: 
Ölçü: Her 1 litre içme suyuna veya her kilo yeme 20 ml (2 ölçü) veya 20 gr. Damla: 
50ml su kabına 20 damla (1 ml). Tedavi süresi: 10 gün boyunca. Çiftleşmeye hazırlık: 
Çiftleşmeden yaklaşık 10/20 gün önce, her gün, ilgili olan kuşları beslemeye başlayınız. 
Çiftleşme: 7/10 gün boyunca günlük uygulamaya devam ediniz. Gerekirse tedaviyi tekrar 
ediniz. Kafeslerde ki kuşları için: Haftada 2 gün. Bakım: Haftada 2 gün. 

L-Karnitin / L-Carnitine 50.000 mg
E300 C Vitamini / E300 Vitamin C 10.000 mg
E Vitamini / Vitamin E 10.000 mg
B1 Vitamini / Vitamin B1 5.000 mg
B6 Vitamini / Vitamin B6 2.000 mg
B2 Vitamini / Vitamin B2 80.000 mcg
Biotin / Biotine 4.000 mcg

Bağırsak bakteri florasını regüle etmek için aktif maya

Yüksek biyolojik değere sahip ve doğal şekilde vitamin ve mineral sağladiğı 
için belirtilmiş bir protein içeriğidir. Bağırsak bakteri florası için düzenleyicidir, 
elementlerin asimilasyonu artırır, karaciğerin işlevini daha iyi yerine 
getirmesine yardımcı olur, organik savunmaları geliştirir, formu korumaya 
yardımcı olur. Bu besleyici tamamlayıcı maddenin en önemli özelliği, B 
kompleksin vitaminlerin varlığı; proteinler, amino asitler, mineraller gibi geniş 
bir yelpazedeki önemli besinlerle bağlantılı birçok sistemlerin düzgün işleyişi 
için vazgeçilmezdir.

TAVSİYE EDİLİR
Fiziksel güçsüzlük ve zayıflık durumlarında, tüy döküme döneminde, bağırsak bakteri 
florasını hızla yeniden dengelemek için terapötik işlemlerden sonra ve eksikliklerin telafi 
edilmesi için bir enerji besininin gerekli olduğu zamanlarda kullanılır. İÇİNDEKİLER 

Maya ve tahıl ürünleri içerir. 

KULLANIM TALİMATLARI 
Kullanım: Yemle veya hafif nemlendirilmiş tohumlarla iyice karıştırınız. 
Doz: Her 1 kilo yeme 5-10 gr. 
Tedavi süresi:  6/8 gün boyunca. 
Bakım: Ayda 5 gün. 

BESİN KATKI MADDELERİ / kg
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1 kg

2 g

1 kg

10 g

Diğer tüm giDalar ve/veya katki maDDelerle uyumluDur. tüm kuşlari için uygunDur.
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MYCOTOS CONTROL
Mikotoksinlerin neden olduğu zararı azaltır

NATURAL STOP
Antidiyareik etkiye sahip bağırsak düzenleyicisi

Yüksek derecede emici güce sahip malzemelerin birleşimidir. Koruyucu 
bir eylemi olan bileşenleri içerir; küflerin, mikozlarin ve mikotoksinlerin 
neden olduğu zararları sınırlamak için yararlı maddeler içerir. Bağırsak 
bakteri florasının için doğal bir düzenleyici etkiye sahiptir, sindirim 
sisteminin faydalı mikroorganizmalarının gelişimine katkıda bulunur. 
Yüksek derecede emici güce sahiptir ve toksinlerin etkisini ortadan kaldırır, 
filizlenmiş tohumlarda mikotoksin gelişimini kontrol etmeye yardımcı olur. 

Doğal maddelerin oluşan bir birleşimdir; vitamin, mineral ve oligoelementler 
içerir. Güçlü bir emici etki için ve sindirim sisteminin işlevlerini düzenlemek 
için; beslenme dengesizlikleri durumları için belirtilmiştir, bağırsak pH’sını 
düzenler ve, özellikle, mukozanın ve bağırsak bakteri florasının normalleşme 
süreçlerini hızlandırır. Bağırsak lümeninde bulunan sıvıları; algılar ve dahil 
etmekte yüksek bir güce sahiptir, mukoza bütünlüğünü koruyarak ve bağırsağı 
düzenleyerek sindirimi ve asimilasyonu kolaylaştırır, dokuları sağlam tutar. 
Antibiyotik içermez. 

TAVSİYE EDİLİR
Yetiştirme sürecinde kullanılır, herhangi bir mikotoksin gelişimini kontrol etmek için 
filizlenmis tohumlara ekleyiniz.

TAVSİYE EDİLİR
Diyeti tamamlamak içindir, alıştırma döneminde, stres anlarında, ishal ve gıda 
zehirlenmesi durumunda kullanılır.

İÇİNDEKİLER 
Bitki ürünleri ve mineraller içerir.

İÇİNDEKİLER 
Tahıl, yumru ve kök ürünleri, tohum ve meyve ürünleri, bitki ürünler, şeker pancarı 
işleme endüstrisinin ürünleri ve mineraller içerir.

KULLANIM TALİMATLARI 
Kullanım: Yemle iyice karıştırınız. 
Doz: Her 1 kilo yeme veya tohuma 2 gr. 
Tedavi süresi: 10 gün boyunca. 
İhtiyacın artması durumunda: Her 1 kilo yeme veya tohuma 5 gr. 
Tedavi süresi: 5/10 gün boyunca. 
Bakım: Haftada 2 gün. 

KULLANIM TALİMATLARI 
Kullanım: Yemle iyice karıştırınız. Doz: Her 1 kilo yeme 10 gr. Tedavi süresi: 5 gün 
boyunca. İhtiyacın artması durumunda: Her 1 kilo yeme 15-20 gr. Tedavi süresi: 5 gün 
boyunca. 
Bakım: Ayda 3/4 gün boyunca. 
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1 l
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1 kg

 10/15 g

G
ös

te
ril

en
 d

eğ
er

le
r g

ös
te

rg
e 

ni
te

liğ
in

de
di

r 
/
 T

he
 v

al
ue

s 
ar

e 
in

di
ca

tiv
e
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NYSTAMYN 2
Bakteriyel enfeksiyona bağlı yavru ölümlerini azaltır 

Gıda yardımıdır, kuluçka ve yavrular için belirtilmiştir; yumurtaların açılmasını 
geliştirir ve yavruların hayatta kalma oranını arttırır. Bitkisel özlerden ve 
plastik etkisi [yetişkinlik döneminde tüketilen hücresel malzemeyi sağlayarak 
büyüme sırasında organizmayı geliştirir (protein açısından zengin gıdalar 
içerir: süt ve türevleri, et, balık, yumurta ve bakliyat ürünleri)] yüksek olan 
besinlerden oluşan bir birleşimdir; hızlı ve dengeli bir büyüme için doğru 
asimilasyon belirtilmiştir. Doğal bitki/bitkisel maddelerden oluşur/dayanır, 
bağırsak bakteri florasının dengesizliklerinde belirtilmiştir. Asimile edilmesi 
kolaydır, yan etkileri bulunmamaktadır, hızlı ve güçlü etkisi vardır, bakteri ve 
mantarlarla mücadelede başarılı bir şekilde yardımcı olur.

Yüksek biyolojik ve enerjik değere sahip emülsiyonlaştırılmış ve vitamine 
edilmiş morina karaciğeri yağına dayanan doğal bir toniktir. Özelliklerinden 
dolayı yaşamın ilk günlerinden yıl boyunca kullanılabilir. Yemine karıştırılarak 
lezzetini artırır, gelişimini destekler ve tüylerini geliştirir.

TAVSİYE EDİLİR
Kuluçka döneminde ve yavruların yetiştirilme sırasında kullanılır. 

TAVSİYE EDİLİR
Zayıflık anlarında, büyüme sırasında, iklim değişikliğinde, tüy döküm döneminde, 
terapotik tedaviden sonra, sergi, yarışma ve gösteri öncesi, sırası ve sonrası kullanılır. 

İÇİNDEKİLER 
Tahıl, tohum ve meyve ürünleri, şeker pancarı işleme sanayi ürünleri içerir. 

İÇİNDEKİLER 
Şeker pancarı işleme endüstrisindeki ürünler, yağlar ve tahıl ürünleri içerir. 

KULLANIM TALİMATLARI 
Kullanım: İçme suyunda eritiniz veya yemle iyice karıştırınız. 
Doz: Her 1 litre içme suyuna veya her kilo yeme 10 gr. 
Tedavi süresi: Çiftleşme, kuluçka, yumurtaların açılışı ve büyümeleri sırasında. 
İhtiyacın artması durumunda: Her 1 litre içme suyuna veya her kilo yeme 20 gr.

KULLANIM TALİMATLARI 
Kullanım: Yemle iyice karıştırınız. 
Doz: Her 1 kilo yeme 10-15 gr. 
Tedavi süresi: 10 gün boyunca. 
İhtiyacın artması durumunda: Her 1 kilo yeme 20 gr. 
Tedavi süresi: 10 gün boyunca. 
Bakım: Ayda 3 gün boyunca. 

OLEO FISH
Morina karaciğeri yağı içeren multivitamin,  

bol Omega-3 içerir

A Vitamini / Vitamin A 2.600.000 U.I.

D3 Vitamini / Vitamin D3 10.000 U.I.

E Vitamini / Vitamin E 5.000 mg

BESİN KATKI MADDELERİ / kg
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OLIO D’AGLIO
Uyarıcı ve antiseptik etkisi olan sarımsak yağı 

Vücudun fizyolojik işlevlerini düzenlemeye yardımcı olur. Bakteriostatik, 
antimikotik ve vermifuj özelliklerinden ötürü, sarımsak popüler gelenekte 
her zaman kullanılmıştır. Solunum sistemi ve sindirim sistemi üzerinde uyarıcı 
ve antiseptik bir etkiye sahiptir, genel olarak da arındırıcı etkisi vardır. Uyarı 
bulunmamaktadır, bolca alliçin içerir, geniş çapta antibiyotik özelliklerine 
sahip olduğuna inanılan organik kükürt bileşimi, bolca vitamin ve mineral 
içerir. Sağlığı; korumaya yardımcı olur ve en iyi şekilde savunur. 

Popüler gelenekte, kekik, dereotu ve kuşburnu organizma için devadır; 
bağışıklık sistemini güçlendirir, sindirim sürecini kolaylaştırır ve solunum 
sistemine de yardımcı olur, ayrıca arındırıcı ve balzamik özelliklerine sahiptir. 
Zehirlenmeye neden olmaz, yan etkisi yoktur ve tüylerin doğal rengini 
değiştirmez.

TAVSİYE EDİLİR
Farklı dönemlerde olmak şartııyla tüm yıl kullanılır.

TAVSİYE EDİLİR
Tüm yıl boyunca kullanılabilir, özellikle kuluçka dönemi öncesi, sütten kesilme sırasında 
ve tüy döküm döneminde kullanılır. Yararlı özellikleriyle tanınan kekik, dereotu ve 
kuşburnu içerir. 

İÇİNDEKİLER
Sıvı: bitki ürünleri, sulu solüsyonda mineraller.  
Toz: tahıl ve bitki ürünleri, şeker pancarı işleme sanayi ürünleri, mayalar ve mineraller 
içerir.

KULLANIM TALİMATLARI 
Kullanım: Yemle veya tohumla iyice karıştırınız. 
Doz: Her 1 kilo yeme ya da tohuma 25-30 damla (1,25-1,75 ml). 
Tedavi süresi: 5 gün boyunca. 
Yumurtlamadan önce: 10 gün boyunca. 
Dinlenme zamanında ve tüy döküm döneminde: Ayda 6 gün boyunca. 
Bakım: Alternatif olarak tüm yıl boyunca haftada 2 gün.

KULLANIM TALİMATLARI 
Sıvı: Kullanım: İçme suyunda eritiniz veya yemle iyice karıştırınız. Doz: Her 1 litre içme 
suyuna veya her kilo yeme 1,5 ml (1 ölçü), veya 50 ml su kabına ya da 100 gr yeme 2-3 
damla. Tedavi süresi: Tüm yıl boyunca haftada 2 gün 
Toz: Kullanım: Yemle iyice karıştırınız. Doz:  Her 1 kilo yeme 2-3 gr. Tedavi süresi: 5 gün. 
Bakım dozacı: Her 1 kilo yeme 1,5 gr 5 gün boyunca, 2 gün ara verip tekrar ediniz.

ORIGAN +
Bağışıklık sisteminin savunmasını sağlamak 

için kekik, dereotu, kuşburnu

İÇİNDEKİLER   
Bitkisel yağlarda sarımsak yağı içerir. 

toz
sıvı



Testimonial

by ORNIDELPOZZO
Italia

Mr. Carlos 
Moıa
Multi-Award-Winnig 
World Champion
Portuguese Breeder of: 
- Lipochrome Red Mosaic
- Agate Yellow Mosaic
- Brown Red Mosaic
- Phaeo Red Mosaic
- Agate White Topaz
- Agate Topaz Yellow Mosaic
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ORNICARBO
Yüksek emici güce sahip, %100 aktive  

edilmiş granüler bitksiler karbon. 

ORNIACIDOL
İçme suyu için asitleştirici, asimilasyonu ve 

sağlığını olumlu yönde etkilemektedir

İçme suyunun asitlendirilmesi bütün sindirim sisteminin genel durumunu 
iyileştirmeye yardımcı olur, gıdaların asimilasyonunu iyileştirerek özellikle 
bağırsağın en iyi koşullarda korunmasına yardımcı olur. Asitifikasyon yararlı 
bakteri florasını aktif hale getirmek ve belirlemek için uygun bir araçıdır 
ve patojen enterobakterilerin gelişimini engeller. Diyetin asitleştirilmesi, 
antibiyotiklerle yapılana benzer profilaktik bir önlem olarak düşünülebilir; 
temel fark, antibiyotiklerin bağırsak bakteri florasının artışını engellemesidir, 
asitleştirme süreci, bağırsak yolunu kolonize etmek için en uygun 
mikroorganizmaların hayatta kalmasına izin verir. Mide-bağırsak hastalıklarında 
bir yardımcı maddedir. Patojenik faktörlerin neden olduğu eylemi engellemek 
için bağırsak bakteri florası için yararlıdır. Simbiyotik eylemden en iyi faydayı 
almak için yararlı birkaç asitleştirici maddenin birleşimidir.

Yüksek emici gücü sayesinde bağırsak bakteri florasını geliştirir ve patojen 
bakterilerin çoğalmasını engeller. Aktif karbonun toksik maddelere karşı (kimyasal 
bileşikler, bakteriyel toksinler vb.) emici etkisi belgelenmiştir ve, bu nedenden 
dolayı, zehirlenme veya gıda zehirlenmesi vakalarında geçerli bir panzehirdir.

TAVSİYE EDİLİR
Düzenli kullanımı en iyi sonuçları almak için yardımcı olur. 

TAVSİYE EDİLİR
Anormal gastrik ve bağırsak fermantasyonlara karşı, ayrışmış ve kötü kokulu ishal için kullanılır. 

İÇİNDEKİLER 
Asetik asit, laktik asit, sitrik asit içerir. 

İÇİNDEKİLER 
Aktifleştirilmiş bitkisel granüler karbon içerir. 

KULLANIM TALİMATLARI 
Kullanım: İçme suyunda iyice eritiniz. Doz: Her 1 litre içme suyuna 1,25 ml. Damla: Her 
1 litre içme suyuna 25 damla. Tedavi süresi: Tüm yıl boyunca haftada 3 gün. İhtiyacın 
artması durumunda: Her 1 litre içme suyuna 5 ml. Damla: Her 1 litre içme suyuna 100 
damla. Tedavi süresi: 2 gün. Bakım: Haftada 2 gün.

KULLANIM TALİMATLARI 
Kullanım: Uygun kaplar içinde kullanınız veya yemle, tohumlarla, tuzla ya da grit kumu 
(kuş kumu) ile iyice karıştırınız. Doz: Her kilo gıdaya 2 çay kaşığı (yani 6 gr). Tedavi süresi: 
Gerektiğinde 10/15 gün boyunca kullanınız. Bakım: Haftada 2 gün. 
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PULLMOTHYL
Solunum sistemi için propolis,  

ekinea ve bitki özleri

Karotenoidler ve ksantofiller içeren,  
kırmızı faktörlü kuşlar için renklendirici

RED FACTOR

Uyarıcı-tonik yanı sıra anti-inflamatuar fonksiyonu yerine getiren, solunum 
sistemi hastalıklarında çoklu adjuvan. Propolis ve ekinezya içeren özel 
formülasyonu sayesinde organik savunmaları güçlendirmeye yardımcı 
olur. Bağışıklık uyarıcı maddelerden ve ve flavonoidler açısından zengindir, 
bu nedenden dolayı da bir balzamik etkisi vardır. Tüylerin doğal rengini 
değiştirmez.

Karotenoidler ve ksantofiller konsantresi içeren bir karışımdır. Kırmızı 
faktör kanaryalarda çeşitli pigmentasyonlar garanti eder. İpeksi ve 
kadifemsi bir tüy için, tüy döküm dönemi için belirtilmistir.  RED FACTOR, 
VELL BRILL ile birlikte kullanıldığında, tüy döküm döneminde tam ve 
uygun bir şekilde, kuşların tüm beslenme ihtiyaçlarını karşılar.

TAVSİYE EDİLİR
Solunum semptomlarına karşı organik savunmaları güçlendirmek için kullanılır. 

TAVSİYE EDİLİR
Günlük kullanımda, 1kilo yeme 5 gr; tüm tüy döküm dönemi için. 
Yumuşak bir yemle birlikte kullanılması tavsiye edilir(örneğin: BLANCO ESPANOL).

İÇİNDEKİLER 
Bitki ürünleri ve sulu solüsyonda mineraller içerir. 

İÇİNDEKİLER 
Çeşitli tahıl ürünleri içerir. 
(E161g- ,E160a- ,E10e )

KULLANIM TALİMATLARI 
Kullanım: İçme suyunda eritiniz veya yemle iyice karıştırınız. Doz: Her 1 kilo yeme ya da 
1 litre içme suyuna 2-3 gr (2-3 ml) veya 50 ml su kabına ya da 100 gr yeme 2-3 damla. 
Tedavi süresi: 10 gün boyunca. Bakım: Yılda 2 kez, mevsim değişikliği zamanlarında 
(sonbahar ve ilkbahar) veya ihtiyaç anında. 

KULLANIM TALİMATLARI 
Kullanım: Yumuşak yemle iyice karıştırınız. 
Doz: Her 1 kilo yeme 5gr. 
Tedavi süresi: Tüy döktüğü dönemde düzenli olarak kullanılması gerek. 
Bakım: Haftada 2 gün.
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ROSSO BRILLANTE
Kırmızı faktör kanaryaların tüylerini  

yoğunlaştırır ve aydınlatır 

Kırmızı faktör deneklerin diyetini tamamlayan; bitkisel protein özleri, 
Omega-3 ve pigment içeren gıda yardımı sağlayan bir beslenme. Tüylerin 
doğru kırmızı rengini sağlamak ve belirlemek için en iyi oranlarda kantaksantin 
ve beta-karoten içerir. İpeksi ve kadifemsi bir tüy için, tüy döküm dönemi için 
belirtilmistir. ROSSO BRILLANTE, VELL BRILL ile birlikte/ilişkili kullanıldığında, 
tüy döküm döneminde tam ve uygun bir şekilde, kuşların tüm beslenme 
ihtiyaçlarını karşılar. Tüylerin rengini ve parlaklığını geliştirir, geleneksel 
boyanin yerini almaz.

Yan etkisi yoktur, vücudun bağışıklık sistemini güçlendirir, antienflamatuvar 
etkiye sahiptir, bağırsak üzerinde faydalı bir etkiye sahiptir, bir de antibakteriyel 
etkiye sahiptir. Elle tutulamayan bir kıvamda, toz halindedir; yüksek oranlarda 
mineral ve eser elementler içerir. Yüksek emici kapasitesi sayesinde önemli 
fayda sağlamaktadır (metabolik atıklar) çevreyi bakteri ve mikropların 
gelişmesine daha az elverişli hale getirir. Seçici emilme sahiptir: vitaminler ve 
mineraller gibi besinleri emmemektedir, toksinlerin yok edilmesi ve mineral 
tuzların geri kazanımı ile organizmayı temizler. 

TAVSİYE EDİLİR
En uygun boyayı elde etmek için, renkli yuva kanaryaları için, yumurtlamadan önce tüy 
döküm dönemi tamamlanana kadar uygulanmalıdır. Tüm diğer kuşlar için ise 40. günden 
itibaren tüy döküm dönemi tamamlanana kadar kullanılmalıdır.

TAVSİYE EDİLİR
Yüksek emiciliği, toksik maddelerin etkilerini nötralize edebilme özelliği, remineralize 
etme, yenileme ve iyileştirme özelliklerinden dolayı tavsiye edilmektedir.

İÇİNDEKİLER  
Tahıl, yumru ve kök ürünleri, yağlı tohumlar ve 
meyveler, yağlar, E161g - kantaksantin ve E160a 
– beta-karoten içerir.

İÇİNDEKİLER 
Tahıl ürünleri, çeşitli bitki ürünleri ve mineraller içerir. 

KULLANIM TALİMATLARI 
Kullanım: Yemle iyice karıştırınız. 
Doz: Her 1 kilo yeme veya herhangi bir gıdayla 10-15 gr. 
Tedavi süresi: Tüy döktüğü dönemde düzenli olarak kullanılması gerek. 
Bakım: Haftada 2 gün. 

KULLANIM TALİMATLARI 
Kullanım: Yemle iyice karıştırınız ,veya, alternatif olarak, akşamdan hazırlayınız; bir çay 
kaşığını 1 bardak suda eritiniz, uzun süre karıştırınız, gece boyunca oda sıcaklığında 
dinlendiriniz; sabahleyin artıkları bırakarak suyu kullanınız (metal kap ve kaşık 
kullanılmaması tercih edilir). Doz: Her 1 kilo yeme ya da 1 litre içme suyuna 10 gr. Tedavi 
süresi: 3 gün boyunca. İhtiyacın artması durumunda: Her 1 kilo yeme ya da 1 litre içme 
suyuna 20 gr. Tedavi süresi: 3 gün boyunca. Bakım: Haftada 2 gün.

SALUS
Emici güce sahip detoksifiye edici, vücudun 

bağışıklık sisteminiı güçlendirir 
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SILYPRO
Otlar ve bitkilerden oluşan kuru ekstrakt birleşimidir, süt dikeni (silymarin) 
ve karahindiba gibi, tonik ve arındırıcı özellikleri için tanılmış, dallı amino 
asitler ve metiyonin ile bağlantılı/ilişkili, iyileştirir ve hepatoprotektif 
etkisini arttırır.Kuru ekinezya ekstraktının varlığı bağışıklık sistemini 
uyarır. Tüy rengini etkilemez. 

TAVSİYE EDİLİR
Yorgunluk ve zayıflık dönemlerinde, terapötik tedavilerden sonra, mevsim değişikliği 
zamanlarında veya tonik ve arındırıcı enerjik etki için. 

İÇİNDEKİLER 
Tahıl ürünleri, diğer bitki ürünleri, yumru ve kök ürünleri, şeker pancarı işleme sanayi 
ürünleri, süt ürünleri, mineraller. 

KULLANIM TALİMATLARI 
Kullanım: İçme suyunda eritiniz veya yemle iyice karıştırınız. 
İçme suyunda kullanıldığında, ürün günlük olarak yeniden 
hazırlanmalı ve suluklara sıkı, günlük bir temizlik yapılmalıdır. 
Doz: Her 1 kilo yeme ya da 1 litre içme suyuna 10 gr. 
Tedavi süresi: 10 gün boyunca.  
İhtiyacın artması durumunda: Her 1 kilo yeme ya da 1 litre 
içme suyuna 15 gr. 
Tedavi süresi: 6 gün boyunca. 
Bakım: Haftada 2 gün.

Detoksifiye edici ve karaciğer koruyucusu,  
silymarin ve dallı zincirli aminoasitler içerir 

A Vitamini / Vitamin A 40.000 U.I.

D3 Vitamini / Vitamin D3 200 U.I.
PP Vitamini / Vitamin PP 170 mg
Kalsiyum D-Pantotenat  / Calcium D-Pantothenate 60 mg
B2 Vitamini / Vitamin B2 50 mg
K Vitamini/ Vitamin K 50 mg
E Vitamini / Vitamin E 50 mg
B1 Vitamini / Vitamin B1 30 mg
C Vitamini / Vitamin C 200 mg
Folik Asit / Folic Acid 2 mg
B12 Vitamini / Vitamin B12 0,10 mcg
DL-Metiyonin / DL-Methionine 2.000 mg

Demir / Iron 12,5 mg

Bakır / Copper 0,42 mg

Çinko / Zinc 0,80 mg

Mangan / Manganese 0,50 mg

Kalsiyum / Calcium 70 mg

Glutamik Asit / Glutamic Acid 1490 mg

Aspartik Asit  / Aspartic Acid 1012 mg

Alanin/ Alanine 381 mg

L-Arjinin / L-Arginine 920 mg

Sistin / Cystine 100 mg

Fenilalanin / Phenylalanine 410 mg

Glisin / Glycine 490 mg

L-Histidin / L-Histidine 190 mg

Lösin / Leucine 650 mg

L-Lizin / L-Lysine 630 mg

Metiyonin / Methionine 2100 mg

Prolin / Proline 450 mg

Serin / Serine 480 mg

Tirosin / Tyrosine 200 mg

L-Treonin / L-Threonine 240 mg

L-Triptofan / L-Tryptophan 100 mg

Lösin / Leucine 950 mg

Valin / Valine 480 mg

Izolösin / Isoleucine 480 mg

BESİN KATKI MADDELERİ / kg

BESİN DEĞERLERİ/ kg
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SPIRULINA
Yüksek protein değeri ile dengelenmiş, 

tonik ve kuvvet verici 

“Elle beslenilen” Psittacidae’lerin büyümesi  
için eksiksiz besin

V10

Yüksek protein değeri olan bir gıda takviyesidir, yağda ve suda çözünen 
vitaminleri içerir, gerekli amino asitler, mineral maddeler ve yağ asitleri 
içerir. Spirulina “Tanrilarin yemeği” olarak kabul edilmiştir çünkü hızlı bir 
şekilde enerji sağlar ve fiziksel direniş kapasitesini arttırır, bağışıklık sistemini 
güçlendirir ve bağırsak bakteri florasını korur. Yüksek derecede besin alımı 
sağlar, canlandırıcı, toniklendirici ve antioksidan etkiye sahip bir ektir, 
serbest radikallerin hareketi ile savaşarak vücudu arındırır ve detoksifiye 
eder. Doğada var olan, en eksiksiz ve dengeli, besindir; yüksek asimilasyon 
kapasitesine sahiptir ve buğday ve tahıl ile beslenen kuşlar için en ideal bir 
besin takviyesidir. Spirulina’da bulunan doğal boyalar hakkında ve bunların 
lipokrom üzerine etkisi, ayrıntılı çalışmalar bilinmemektedir bu nedenden 
dolayı tüy döküm döneminde ve lipokromların renklendirme aşamasında 
rasyonel bir kullanımı uygudur.

Hayvan kaynaklı bir protein kaynağıdır, mikro besin maddeler besleyici 
bitki bileşenleri ile ilişkili. Yapay renklendirici veya aromalar içermez. Topak 
oluşumunu ve zamanla suyun emilmesini engellemek için özellikle formüle 
edilmiştir. Böylelikle yemin kısa sürede katılaşmasını önler, ve operatörun 
şırıngayla yemi emmek için karışıma daha fazla sıvı ilave etmek zorunda 
birakmaz, aksi taktirde en son beslenen yavruya aşırı miktarda su verilmiş olur. 
V10, rasyonda mümkün olan en düşük su miktarını kullanmayı amaçlayan bir 
teknolojik ürünü temsil eder. Bizim yemliklerimize kıyaslanırsa ebeveynler 
tarafından beslenen yavruların oldukça “kuru” olan gıdalarla dolması 
görünmektedir, normal yemlerde kullanılan su, yavruların ihtiyaçı için degıl, 
karışımın şırıngalara kolaylıkla geçmesini sağlamak için gereklidir. Su fazlalığı, 
kalori veya plastik elementler getirmez, hayvanın asitlerini ve sindirim 
enzimlerini seyrekleştirir, kötü sindirim ve gastrointestinal enfeksiyon riski ile 
sonuçlanır (gastrik asit çeşitli patojen bakterileri etkisiz hale getirir). 

TAVSİYE EDİLİR
Özellikle kuluçka dönemi için belirtilmiştir, günlük kullanım dozu her 1 kilo yeme 10-20 
gr. Üreme döneminde, elle beslenme sırasında, yem’in protein değerini arttırmak için 
farklı hayvansal amino asitlerle birlikte kullanılabilir. 

TAVSİYE EDİLİR 
Ürünün yüksek kalitesi ve bileşenleri için Psittacidae kuşlarının elle beslemek için 
kullanılır (çoğü insan tüketimi için).

İÇİNDEKİLER 
%100 saf spirulina içerir.

İÇİNDEKİLER 
Tahıl ürünleri, diğer bitki ürünleri, tohum veya yağlı meyve ürünleri, süt endüstrisi 
ürünleri, mineraller, yağlar, şeker pancarı işleme endüstrisindeki ürünler ve diğer bitki 
ürünleri içerir.

KULLANIM TALİMATLARI 
Kullanım: Yemle iyice karıştırınız. 
Doz: Her 1 kilo yeme 5-10 gr. 
Tedavi süresi: 10 gün boyunca.  
Bakım: Haftada 2 gün.

KULLANIM TALİMATLARI 
Kullanım: Psittacidae’lerin elle beslenimi için 
(yaşamın ilk 10 günü için belirtilmiştir) 
Doz: V10’dan gramlık bir miktarı, üründen %150 
gramlık bir miktar su ile karıştırınız (örneğin:100 gr 
V10 + 150 gr su). Eşit miktarda V10 ve ılık su ile 
karıştırınız (örneğin: bir bardak V10 ve bir bardak 
ılık su). 

%100 saf 
sPırulına ıçerır

Proteinler %19,00
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VELL BRILL
Vitaminler, amino asitler ve mineraller ile, tüy 

döküm dönemi ve tüylenmek için 

VITAZIM
Sıvı enerjili multivitamin

Vitaminler ve amino asitlerden oluşan biyoyararlanabilir bir birleşimdir, düzgün 
gelişime yardımcı olur ve iyi fiziksel koşullar sağlar. Yağlarda eriyen A ve D 
vitaminleri enzimatik eylemleri katalize etmek ve dokuların, organların ve iskeletin 
korunması için gereklilerdir. B grubunun vitaminleri genel olarak biyo-fizyolojik 
bakıma sahiptir, karbonhidratların, lipitlerin ve proteinlerin metabolize edilmesine 
müdahale ederler ve kolaylaştırırlar. H1 ve PP Vitaminlerin aksiyonu hepatik 
seviyede  hepatoprotektif ve lipotropik özellikli açıklanmaktadır, yani bağırsak ve 
matabolizma duzenleyicisi. Kolin ve inositol içerir, karaciğerde yağ depolamanın 
önlenmesine yardımcı olan benzeri vitamin faktörler ve diyetin besin maddelerinin 
asimilasyonuna yardımcı olurlar. Büyüme evresinde, yavruların yetiştirilmelerinde, 
düzgün gelişim için, kafeslerde ki kuşlar için, fiziksel zayıflık ve stres dönemlerinde, 
terapötik tedavilerden sonra, sergi, gösteri ve yarışmalardan önce, sonra ve 
boyunca; kullanılır.

Vitaminler, oligoelementler, mineral tuzlar, kolin ve metiyonin beraber; tüy 
döküm döneminden dolayı gercekleşen fiziksel stres zamanında biyolojik 
dengeyi korumak için önemlidirler. Eksiklikleri gidermek için ve hızlı bir 
metabolik dengeleme süreci gerekli olduğunda çeşitli sistemlerin normal 
işlevselliğini korumak için harekete geçerler ve müdahale ederler.

TAVSİYE EDİLİR
Henüz tüysüz olan yavrular için, yetişkinlerin tüy döküm döneminde, pigmentleri 
düzeltmek ve renkleri geliştirmek için, tüylere yoğunluk ve parlaklık kazandırmak için. 

TAVSİYE EDİLİR
Yetiştirilme sırasında, kafeslerde ki kuşlar için, zayıflık anlarında, terapi tedavilerden 
sonra, yarışma, sergi veya gösteri sırasında ve sonra; kullanılır.

İÇİNDEKİLER 
Tahıl ürünleri, maya, diğer bitki ürünleri ve mineraller içerir. 

İÇİNDEKİLER
Sulu solüsyonda mineraller içerir.

KULLANIM TALİMATLARI 
Kullanım: Yemle iyice karıştırınız. 
Doz: Her 1 kilo yeme 20-30 gr. Tedavi süresi: Tüy döküm 
döneminden yaklaşık bir hafta önce kullanılmaya başlanması 
önerilir. Tüy döküm dönemi boyunca her gün uygulayınız.

KULLANIM TALİMATLARI 
Kullanım: İçme suyunda eritiniz veya yemle iyice karıştırınız.  
Doz: Ölçü: Her 1 kilo yeme ya da 1 litre içme suyuna 10 ml 
(1 ölçü). Damla: 50ml su kabına 10 damla (0,50 ml). Tedavi 
süresi: 10 gün boyunca. İhtiyacın artması durumunda: Her 1 
kilo yeme ya da 1 litre içme suyuna 20 ml (2 ölçü). Damla: 50ml 
su kabına 20 damla (1,0 ml). Tedavi süresi: 5 gün boyunca. 
Yetiştirme sırasında: Yetiştirilme sırasında haftada 2 kez. 
Terapötik tedavilerden sonra: Hastalık sonrası iyileşme için, 5 
gün boyunca. Gerekirse tedaviyi tekrar ediniz. Bakım: Tum yil 
boyunca, haftada 2 kez. 

A Vitamini / Vitamin A 1.500.000 U.I.

D3 Vitamini / Vitamin D3 10.000 U.I.

Kolin / Choline 75.000 mg

PP Vitamini / Vitamin PP 10.000 mg

E Vitamini / Vitamin E 3.600 mg

B1 Vitamini / Vitamin B1 2.400 mg

Inositol  / Inositol 2.000 mg

Kalsiyum D-Pantotenat / Calcium D-Pantothenate 2.000 mg

C Vitamini / Vitamin C 1.600 mg

L-Lizin / L-Lysine 1.500 mg

B6 Vitamini / Vitamin B6 400 mg

B2 Vitamini / Vitamin B2 300 mg

H1 Vitamini / Vitamin H1 100 mg

B12 Vitamini / Vitamin B12 1000 mcg

Metiyonin / Methionine 20.000 mg

Kolin  / Choline 7.500 mg

PP Vitamini / Vitamin PP 6.000 mg

Kalsiyum D-Pantotenat / Calcium D-Pantothenate 5.500 mg

Çinko / Zinc 3.500 mg

Demir / Iron 2.000 mg

H1 Vitamini / Vitamin H1 1.000 mg

Bakır / Copper 500 mg

H Vitamini / Vitamin H 100 mg

Iyot / Iodine 50 mg

BESİN KATKI MADDELERİ / kg

BESİN KATKI MADDELERİ / kg
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VITOVO

BARRIERA

Yuva küşları için elle beslenme 

Uçucu yağlar ile hazırlanmış, çevreyi temizler  
ve etrafa koku yayar

Gençlerin beslenme ihtiyaçlarını tam olarak karşılıyor: enerjili, aşırı proteinli, 
vitaminli ve mineraller ile büyüme için ve düzgün fizyolojik durumun 
korunması için gerekli tüm temel unsurları sağlar. Kolay sindirilebilir bir 
birleşimdir, vitaminler, amino asitler ve mineral elementlerin katkısı sayesinde 
sağlığı korur. Tüylerin doğal rengini değiştirmez.

Bitkisel maddelerden oluşan doğal savunmadır. Kullanıma hazırdır, 
çevreye püskürtüldüğünde böceklere (sinek, eşekarısı, sivri sinek, vb.) ve 
ektoparazitlere (kene, pire, akar, vb.) karşi caydırıcı etki sağlar. 
Deodorize eder ve arındırır: güzel, hoş bir kokuya sahiptir. Lekelemez ve hiçbir 
yan etkisi yoktur. Gaz içermez. 

TAVSİYE EDİLİR
Kuluçka öncesi, yavruların yetiştirilme sırasında ve sütten kesilme döneminde daha fazla 
miktarda kullanılması tavsiye edilir, tüm yıl boyunca kullanılabilir.

TAVSİYE EDİLİR
Günlük kullanım çevrenin güzel kokmasini 
sağlar ve dezenfekte eder.

İÇİNDEKİLER 
Tahıl, kök ve yumru ürünleri, baklagil tohumları, diğer bitki ürünleri, şeker pancarı işleme 
sanayi ürünleri, süt ürünleri, tohum ve meyve ürünleri. 

KULLANIM TALİMATLARI 
Kullanım: VITOVO’nun yaşamın ilk günlerinden itibaren 
kullanılması tavsiye edilir, yemle karıştırılarak veya elle besleyerek. 
Doz: Üründen ihtiyaç duyulan miktarı su ile karıştırınız; yumuşak, 
kremsi ve kadifemsi bir kıvam oluşturunuz veya %10-%20 
arasında bir miktarı yemle iyice karıştırınız. Kuşun yaşına göre 
kıvam az ya da çok sıvı olmalıdır. VITOVO’yu sulandırmak için 
kullandığınız suyu bir multivitamin ile zenginleştirilmesi tavsiye 
edilir (örneğin:VITAZIM, her litreye 10 ml).

KULLANIM TALİMATLARI 
Kuşlardan en az 30 cm uzaklıkta tutularak, gözlere ve mukozalara dikkat ederek 
kuş kafeslerinde serbestçe kullanılabilir. Kuş kafeslerinde ve köpek barınaklarında 
kullanılabilir, ayrıca paspaslara ve halılara da püskürtülebilir. 

Proteinler %26,25

A Vitamini / Vitamin A 14.800 U.I.

D3 Vitamini / Vitamin D3 2.000 U.I.
Kolin  / Choline 500 mg
Mangan / Manganese 74,26 mg
Çinko / Zinc 44,8 mg
Demir / Iron 26.9 mg
PP Vitamini / Vitamin PP 25 mg
E Vitamini / Vitamin E 24 mg
Kalsiyum D-Pantotenat / Calcium D-Pantothenate 18 mg
Bakır / Copper 9,25 mg
B2 Vitamini / Vitamin B2 6 mg
Kobalt / Cobalt 3,47 mg
B6 Vitamini / Vitamin B6 2 mg
Iyot / Iodine 1,17 mg
K Vitamini / Vitamin K 1 mg
Folik Asit / Folic Acid 1 mg
B12 Vitamini / Vitamin B12 620 mcg

Kızarıklığa, deskuamasyon durumunda, böcek  
ısırıklarına karşı ayaklar için dermokozmetik krem

BESİN KATKI MADDELERİ / kg
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SHAMPOO AZZURRO
Tüyleri yumuşatır, korur ve parlatır

Normal rengi yüceltir, ipeksi ve kadifemsi bir tüy elde etmesini sağlar. Derin 
bir hijyen için cildi korur, tüylere yardımcı olur, renk tonlarının daha iyi 
olmasını sağlar, doğal rengi etkilemez. Köpürmez ve toksik değildir.

TAVSİYE EDİLİR
Tüm yıl boyunca kullanılabilir, tüylerin temiz, parlak ve kadifemsi olması için önemlidir. 
Tüy döküm döneminde, deriyi yumuşatır ve tüylerin çikmasını kolaylaştırır. Düzenli 
kullanımı cildi ve ayakları temiz tutar.

KULLANIM TALİMATLARI 
Kullanım: Bir kapak (bir çay kaşığı) şampuanı 1 litre suda eritiniz. 
Sergi döneminde: Sergilerden önce ve sonra günde bir 
kez kullanılmalıdır. Kış mevsimi boyunca: Haftada bir kez 
kullanılmalıdır. Diğer dönemlerde: Haftada 2-3 kez kullanılmalıdır. 

INCI
Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cellulose gum, Parfum, 2-Bromo-nitropane-1,3-diol 
Benzyl alcohol, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Nitrate 
magesium, Magnesium chloride, C.I. 42090.

ORNIDERM
Kızarıklığa, deskuamasyon durumunda, böcek  

ısırıklarına karşı ayaklar için dermokozmetik krem

Muhabbet kuslari ve ornamental kuşların ayakları için dermokozmetik krem, 
ekinezya, çay ağacı yağı ve hiyalüronik asit içeren yatıştırıcı, nemlendirici ve 
yumuşatıcı özelliklere sahiptir. Sanitize etkiye sahip doğal maddelerden; ve, 
yatıştırıcı, yumuşatıcı ve ekinezya özü içeren güçlü etkiye sahip bileşenlerden 
oluşur. Doğal cilt onarım mekanizmalarını harekete geçirmeye yardımcı 
olur, ilgili bölgenin en iyi sağlık koşullarında iyileşmesini desteklemektedir. 
Hyalüronik asitin varlığı sayesinde, birden fazla özelliğe sahip ve yan etkileri 
bulunmayan ORNI DERM, aynı zamanda “anti-inflamatuar” ve etkili bir 
nemlendirici olarak da görev yapabilir. 

TAVSİYE EDİLİR
Dış ajanların neden olduğu cilt kızarıklıklarında veya hasarlarda, “pullanmalarda”, 
deskaumasyon durumunda, kabuk ve böcek ısırıkları için veya cilt bariyerinin işlevselliğini 
değiştiren çeşitli durumlar olduğunda kullanılır. 

INCI
Aqua, linum usatissimum seed oil, cetearyl alchohol, echinacea purpurea root extract, 
melaleuca alternifolia oil, dimethyl sulfone, ceteth 20, glicerilmonostearate, gse (citrus 
grandis seed extract), panthenol, allantoin, sodium hyaluronate, vetiveria zizanoides oil, 
limonene, linalool.

KULLANIM TALİMATLARI 
Kullanim: Kremi direkt ilgili bölgeye 
sürünüz, emilene kadar masaj 
yapınız; işlemi günde 1/2 kez bir hafta 
tekrarlayınız. 
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KULLANIM TABLOSU

ÜRÜN
GÜN

SÜRE DOZ
1° 2° 3° 4° 5° 6° 7°

enzycomplex 10 gün boyunca 
düzenli olarak

10 g 
 kg - lit.

orniacidol Haftada 3 gün 1,25 ml 
kg - lit.

Cip-vit o vitazim
(Veya Fastvit)

10/15 gün 
boyunca 

düzenli olarak

10 g
 kg - lit.

silypro 
(Avibi veya Betaminor)

10 gün boyunca 
düzenli olarak

10 g
 kg - lit.

karnythin 10 gün boyunca 
düzenli olarak

5-10 ml
 kg - lit.

Pullmothyl 10 gün boyunca 
düzenli olarak 

2-3 ml
 kg - lit.

origan + toZ
(Veya Origan+ sıvı)

Haftada 2  
gün, tüm yıl

2-3 g
kg - lit.

Cip sal Her zaman 
kullanılabilir

10-20 g
kg

Üreme için hazırlık

antisteril
Kullanıma yaklaşık 40 
gün önce başlayınız

Tüm dönem  
için her zaman 

10 ml 
 kg - lit.

karnythin 10 gün boyunca 
düzenli olarak 

5-10 ml 
 kg - lit.

not: enzycomplex, orniacidol ve bir Multivitamin kullanımı devam edilmesi önerilir.

ERKEK: Çiftleşme için hazırlık

ÜRÜN
GÜN

SÜRE DOZ
1° 2° 3° 4° 5° 6° 7°
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Calcio D3 10 gün boyunca 
düzenli olarak

10 ml 
 kg - lit.

not: enzycomplex, orniacidol ve bir Multivitamin kullanımı devam edilmesi önerilir.

DİŞİ: Çiftleşme için hazırlık

ÜRÜN
GÜN

SÜRE DOZ
1° 2° 3° 4° 5° 6° 7°

Çifleşme

antisteril
7/10 gün 
boyunca 

düzenli olarak
5-10 ml 
 kg - lit.

nystamyn 2 
Pol.

Tüm dönem  
için her zaman

10 g 
kg - lit.

silypro 
(Avibi veya Betaminor)

10 gün 
boyunca 

düzenli olarak

10 g
 kg - lit.

ÜRÜN
GÜN

SÜRE DOZ
1° 2° 3° 4° 5° 6° 7°

Kuluçka ve yetiştirme dönemi

vitovo 
(Veya V10)

Gerekli 
olduğunda q.b.

nystamyn 2 
Pol.

Tüm dönem 
için her zaman

10 g 
kg - lit.

fastvit 
(Cip-Vit veya Vitazim)

Her zaman 
kullanılabilir

10 g
 kg - lit.

enzycomplex
10 gün 

boyunca 
düzenli olarak

10 g 
 kg - lit.

orniacidol Haftada 3
gün, tüm yıl

1,25 ml
kg - lit.

Calcio D3 5 gün boyunca 
düzenli olarak

10 ml 
 kg - lit.

karnythin Haftada 3
gün, tüm yıl

5-10 ml
 kg - lit.

Cip sal Her zaman 
kullanılabilir

10-20 g
kg

not: protein alımını artırmak için Caseina ya da fp1 Protozym kullanınız.

ÜRÜN
GÜN

SÜRE DOZ
1° 2° 3° 4° 5° 6° 7°
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fastvit Her zaman 
kullanılabilir

10 g 
 kg - lit.

enzycomplex 10 gün boyunca 
düzenli olarak 

10 g
 kg - lit.

orniacidol Haftada 3 gün 1,25 ml
 kg - lit.

karnythin Haftada 3 gün 5-10 ml
kg - lit.

Cip sal Her zaman 
kullanılabilir

10-20 g
kg

Sütten kesme sırasında

ÜRÜN
GÜN

SÜRE DOZ
1° 2° 3° 4° 5° 6° 7°

vell brill Tüm dönem  
için her zaman

23-30 g 
 kg - lit.

antipica Gerekli 
olduğunda 10 g / kg 

not: Yetiştirilen kuşlarin türüne göre renklendirici kullanınız (aşağıdaki tabloya bakınız).

Tüy dökümü

ÜRÜN
GÜN

SÜRE DOZ
1° 2° 3° 4° 5° 6° 7°

black noir 10/15 g kg Eumelanin’i tetikler

bruni oxidato 10/15 g kg Feomelanin’i ve eumalanin’i tetikler

border yellow 10/15 g kg Borders, Lizards, vb… için doğal renklendirici 

redfactor 5/6 g kg Kırmızı faktör kuşlar için renklendirici

rosso brillante 10/15 g kg Kırmızı faktör kuşlarda yoğun ve parlak bir tüy teşvik eder

Giallo rilucente 10/15 g kg Sarı faktör kuşlarda yoğun ve parlak bir tüy teşvik eder

RENKLENDİRİCİ
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karnythin 10 g
 kg - lit. orniacidol 1,25 ml

 kg - lit. enzycomplex 10 g
 kg - lit.

aloevit 1,25 ml
 kg - lit.

origan+ 
Sıvı/toz

10 g 
 kg - lit. orniacidol 0,60 ml

 kg - lit.

origan+ 
Sıvı/toz

10 g 
 kg - lit. - - fastvit

(Veya Vitazim)
10 g

 kg - lit.

silyPro
(Veya Betaminor)

10 g
 kg - lit. - - - -

ÜRÜN DOZ ÜRÜN DOZ ÜRÜN DOZ

1. AŞAMA
GÜN 1-7

2. AŞAMA
 GÜN 8-14

3. AŞAMA
GÜN 15-21

SERGİLER IÇIN HAZIRLIK

enzycomplex 10 g
 kg - lit.

enzycomplex
iki günde bir

10 g
 kg - lit. enzycomplex 10 g

 kg - lit.

orniacidol 1,25 ml
 kg - lit.

origan+ 
Sıvı/toz

10 g 
 kg - lit. orniacidol 0,60 ml

 kg - lit.

betaminor
(Veya SilyPro)

10 ml
 kg - lit. karnythin 10 g

 kg - lit.
fastvit

(Veya Vitazim)
10 g

 kg - lit.

- - aloevit 1,25 ml
 kg - lit. - -

ÜRÜN DOZ ÜRÜN DOZ ÜRÜN DOZ

1. AŞAMA
 GÜN 1-7

2. AŞAMA
GÜN 8-14

3. AŞAMA
GÜN 15-21

SERGİLERDEN SONRA

enzycomplex 10 gün boyunca 
düzenli olarak 

10 g
 kg - lit.

orniacidol Haftada 3 gün 1,25 ml
 kg - lit.

fastvit Her zaman 
kullanılabilir

10 g 
 kg - lit.

silyPro
(Avibi veya Betaminor)

10 gün boyunca 
düzenli olarak 

10 g
 kg - lit.

origan + toZ
(Veya Origan+ sıvı)

Haftada 2  
gün, tüm yıl

2-3 g
kg - lit.

Bakım

ÜRÜN
GÜN

SÜRE DOZ
1° 2° 3° 4° 5° 6° 7°
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